
หนา้ 1 จาก 4 

 

ประกาศรับสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมแพทย์ประจ าบ้าน/แพทย์ประจ าบ้านต่อยอด  

สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด  

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปีการฝึกอบรม 2566 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรม  

กรณีสมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้าน 

1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ทั้งท่ีจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต

จากในประเทศไทยหรือจากต่างประเทศ 

2. ผ่านการปฏิบัติงานเพ่ิมพูนทักษะครบถ้วน 1 ปีตามที่แพทยสภาก าหนดแล้ว กรณีก าลังปฏิบัติงาน

เพ่ิมพูนทักษะต้องครบถ้วน 1 ปีก่อนการเริ่มฝึกอบรมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566  

3. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 3 ปี โดยในปีแรกฝึกอบรมร่วมกับแพทย์ประจ าบ้าน

อายุรศาสตร์ และ 2 ปีหลังฝึกอบรมในหน่วยโลหิตวิทยา 

4. มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความผิดปกติหรือความพิการรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการ

ฝึกอบรมอายุรศาสตร์โรคเลือด 

5. ข้อก าหนดตามเกณฑ์การรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดที่แพทยสภาและราช

วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด  

กรณีสมัครเป็นแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด 

1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา ทั้งท่ีจบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต

จากในประเทศไทยหรือจากต่างประเทศ และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  

1) เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

สาขาอายุรศาสตร์  

2) เป็นแพทย์ประจ าบ้านปีสุดท้ายในการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ และมีสิทธิสอบเพื่อ

หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ในปีการศึกษานั้น ทั้งนีจ้ะต้องปลอดภาระจากหน่วยงาน

ของรัฐ หรือได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดให้เข้ารับการฝึกอบรมต่อได้ทันทีหลังส าเร็จการ

ฝึกอบรม 

2. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 2 ปี (เข้าฝึกเป็นชั้นปีที่ 2 เลยในหน่วยโลหิตวิทยา) 

3. มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความผิดปกติหรือความพิการรุนแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการ

ฝึกอบรมอายุรศาสตร์โรคเลือด 

4. ข้อก าหนดตามเกณฑ์การรับแพทย์ประจ าบ้านสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดทีแ่พทยสภาและราช

วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยก าหนด  



หนา้ 2 จาก 4 

 

จ านวนผู้รับการฝึกอบรม กรณีสมัครแพทย์ประจ าบ้าน รับ 2 คน กรณีแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด รับ 1 คน  

ก าหนดการเปิดรับสมัคร 01 -31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร 

1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่าย สามารถกรอกใบสมัคร online จาก website คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (www.med.tu.ac.th) พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  

3. ส าเนาบัตรประชาชน  

4. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล)  

5. ระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

6. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม  

7. ส าเนาหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา

อายุรศาสตร์ (กรณีสมัครแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด) 

8. หนังสือจากต้นสังกัดอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม และรับรองว่าจะท าสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก

แล้ว (กรณีมีต้นสังกัด) 

9. หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษา การฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ 

(curriculum vitae) ของผู้สมัคร  

10. หนังสือรับรอง/แนะน าผู้สมัคร จ านวน 3 ฉบับ ดังต่อไปนี้  

1) ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน (ต้องมีหนังสือแนะน าจากผู้บังคับบัญชา อย่างน้อย 1 ฉบับกรณี

ปฏิบัติงานอยู)่  

2) อาจารย์แพทย์ที่ผู้สมัครเคยศึกษาหรือก าลังศึกษาอยู่ 

โดยส่งเป็นจดหมายปิดลับ ส่งถึงหัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 

วิธีการสมัคร  

ผู้สนใจสามารถสมัครแบบออนไลน์ได้ที ่http://www.med.tu.ac.th/?page_id=2304  

และควรกรอกใบสมัครออนไลน์ของแพทยสภาด้วยที่ http://www.tmc.or.th/tcgme 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

งานบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (วงเล็บมุมซอง สมัครแพทย์ประจ าบ้านโรคเลือด)  

 โทร 0-2926-9698 โทรสาร 0-2926-9676  

http://www.med.tu.ac.th/
http://www.tmc.or.th/tcgme


หนา้ 3 จาก 4 

 

เกณฑ์และวิธีพิจารณาตัดสิน  

ตัดสินผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม โดยคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 
2566 อันประกอบด้วยทีมอาจารย์แพทย์ในหน่วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้แทน เช่น คณบดี ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

1. พิจารณารับผู้สมัครมีต้นสังกัดและผู้สมัครอิสระตามสัดส่วนที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศ

ไทยและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก าหนด โดยจะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีต้นสังกัด 

ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ตามประกาศของราชวิทยาลัยและแพทยสภา 

2. พิจารณาสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิต ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  

3. พิจารณาหลักฐานประกอบการสมัครและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการคัดเลือก 

4. พิจารณาความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมสาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด เช่น 

ความสามารถพิเศษในการดูกล้องจุลทรรศน์อันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

วิธีการพิจารณา  

1. คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากหลักฐานประกอบการสมัครที่แสดงไว้ข้างต้น  

2. คณะกรรมการด าเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัคร  

 คะแนน 
เอกสาร หลักฐาน ประกอบการสมัคร 
ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประวัติการฝึกอบรม กิจกรรมพิเศษ หนังรับรอง/ หนังสือ
แนะน าตัวผู้สมัคร 

50 

การสัมภาษณ์  50 
รวม 100 

รวมคะแนนทั้ง 2 ส่วน 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

 

การประกาศผล 

 คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้นภายใน 1 สัปดาห์หลังการสัมภาษณ์เสร็จ

สิ้น และจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งตามระบบการประกาศผลของแพทยสภา 

 

 

 

 



หนา้ 4 จาก 4 

 

การอุทธรณ์ผลการคัดเลือก  

แพทย์ประจ าบ้านที่มีความประสงค์ขออุทธรณ์ผลการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ 

https://www.med.tu.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/appeal.pdf ยื่นอุทธรณ์ภายใน 7 วัน

หลังจากการประกาศผลการคัดเลือก 

การเปลี่ยนสาขาหรือย้ายสถาบันฝึกอบรม 

แพทย์ประจ าบ้านผู้ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนนี้หรือเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ า

บ้านแล้ว อาจขอเปลี่ยนสาขา/อนุสาขาหรือย้ายสถาบนัฝึกอบรมได้โดยต้องได้รบัความยินยอมจากต้นสังกัด 

(ในกรณีที่มีต้นสังกัด) สถาบันฝึกอบรมทัง้ 2 ฝ่าย รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรม

และสอบฯ ทุกสาขา และราชวิทยาลัยทุกแห่งทีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้งไดร้บัอนุมัติจากคณะอนุกรรมการกลางการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน ตามเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการแพทยสภาก าหนดไว้ 

 

เงื่อนไขและข้อจ ากัด 

1. ผู้สมัครทุกคนต้องรับผิดชอบตรวจสอบใบสมัคร เอกสาร และคุณสมบัติของตนเองให้ถูกต้อง

ครบถ้วน หากคณะกรรมการ ราชวิทยาลัยหรือแพทยสภาตรวจพบในภายหลังว่าไม่ถูกต้องหรือไม่

ครบถ้วน จะถือว่าการสมัครนั้นเป็นโมฆะแม้ได้ประกาศผลการขึ้นทะเบียนการฝึกอบรมแล้วก็ตาม 

โดยราชวิทยาลัยอายรุแพทย์แหง่ประเทศไทยจะไม่คืนเงนิค่าสมัครและไม่รับผิดชอบต่อความ

เสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

2. การข้ึนทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทยป์ระจ าบ้านในปีการฝึกอบรม 2566 ถือเป็นโมฆะ 

ในกรณีผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนนั้นยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนก่อนวันเริ่มฝึกอบรมในวันที่ 1 

กรกฎาคม 2566 ดังต่อไปนี้ 

1) ไม่ได้มีการท าสัญญากบัหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีมีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ) หรือยัง

ไมป่ลอดภาระการชดใช้ทุนหรือภาระอ่ืนกับหน่วยงานของรัฐ (กรณีอิสระ) 

2) ยังไม่ผ่านการปฏิบัติงานตามโครงการเพ่ิมพูนทักษะครบถ้วนตามที่แพทยสภาก าหนดก่อน

การเริม่ฝึกอบรมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566  

3) ขาดคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีแพทยสภาและราชวิทยาลัยและหลักสูตรนั้นก าหนดไว้ ทั้งนี้ให้ถือ

ว่าผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวไมไ่ด้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ าบ้านในปีการฝึกอบรม 2566 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

 

 

https://www.med.tu.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/appeal.pdf

